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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálového toku v divizi Display/Optics 

při výrobě paticových lamp ve společnosti OSRAM Česká republika, s. r. o.  Tato společnost 

se zabývá výrobou světelné techniky, konkrétně divize DO se zabývá výrobou speciálních 

osvětlovacích zdrojů. Celý proces se odvíjí od poţadavků zákazníka, od přijetí objednávky aţ 

po expedici výrobků. 

Cílem práce je analyzovat materiálový tok v divizi DO a na základě zjištěných 

skutečností navrhnout vhodnou metodu, která by pomohla zlepšit materiálový tok. 
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Abstract 

This thesis deals with the optimization of material flow in division Display/Optics in 

the manufacture  of plug in lamps in the company OSRAM Česká republika, a. s. This 

company is engaged in the manufacture of special lighting sources. The whole proces is based 

on customer requirements, from order receipt to delivery of products. 

The aim is analyze the flow of materials in the division DO and on their findings 

suggest a suitable method that would help improve material flow. 
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1. ÚVOD 

 

Logistikou se rozumí organizace, plánování, řízení, výkon toků zboţí, které začínají 

vývojem a nákupem, a končí výrobou a distribucí podle objednávek zákazníků. Vše by 

mělo fungovat tak, aby byly splněny poţadavky trhu a zároveň bylo mělo být dosaţeno 

minimálních nákladů při minimálních kapitálových výdajích.  

  

Logistiku lze také chápat jako účelné rozmístění zdrojů v čase. Zahrnuje veškeré 

činnosti, které jsou nutné pro zajištění předání výrobků nebo sluţeb k finálnímu 

zákazníkovi. 

 

Tématem mé diplomové práce je Optimalizace materiálového toku … Pro mou 

práci jsem si zvolila firmu OSRAM Česká republika. Tato společnost sídlí 

v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Bruntále. Její činností je výroba komponentů 

pro světelnou techniku. 

 

V diplomové práci zaměřím optimalizaci materiálového toku na divizi 

Display/Optics (DO), konkrétně na výrobu paticových lamp. Tato divize se snaţí 

vyrábět výrobky té nejvyšší kvality a její snahou je, aby patřila na trhu k těm nejlepším. 

 

Jako kaţdá organizace, která chce být na trhu úspěšná a konkurenceschopná, tak  

i OSRAM Česká republika vytváří výrobní plán na rok dopředu.  Pro divizi DO je tento 

roční plán komplikovaný díky tomu, ţe výroba v této divizi je velmi specifická a stává 

se, ţe se mění ze dne na den.  

 

Cílem této práce je se zaměřit na jednoho výrobkového reprezentanta v divizi DO  

a pomocí vybraných metod najít vhodná řešení pro lepší tok materiálů a pokusit se 

navrhnout jeho optimalizaci. Zaměřím se na metodu JIT a systém KANBAN. 
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2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA SYNCHRONIZACE 

MATERIÁLOVÉHO TOKU 

 

Materiálový tok je dílčí částí hmotného logistického řetězce. Tento řízený pohyb 

materiálů je zpravidla prováděn pomocí dopravních, přepravních, manipulačních  

a pomocných prostředků a zařízení. Cílem je, aby byl poţadovaný materiál k dispozici: 

- v poţadovanou dobu, 

- v potřebném mnoţství, 

- na určeném místě, 

- v očekávané kvalitě. 

Především chování zákazníků určuje materiálový tok. Tím je myšlen způsob jejich 

objednávek, pravidelnost objednávek, dodrţení termínů nebo jejich změna v určitém 

časovém horizontu. 

Také záleţí na úrovni dodavatelů, na jejich vyspělosti, kvalitě jejich logistiky. Měli 

by uplatňovat logistický princip tahu. Hlavním cílem tohoto řízení výroby je pokusit se 

vytvořit systém, který by byl schopný reagovat na změny v poptávce. 

 

2.1.   Logistika 

 

Význam postavení logistiky v podmínkách trţního hospodářství je zřejmý. 

V procesech a aktivitách logistiky se překonává čas a prostor distribucí výrobků na 

prodejním trhu. Důleţitou roli zde hraje rychlost a přesnost dodávek, jejich spolehlivá 

pravidelnosti, ale i alokace místa výroby a distribučních skladů od místa spotřeby. 

Kdyţ je správný výrobek ve správný čas na správném místě, můţe být hladce prodán. 

Dochází k dostatku a rovnováze na trhu a v důsledku toho nedojde ke koupi 

konkurenčního výrobku anebo dokonce k neuskutečnění obchodu. Pokud se stabilizuje 

rychlost dodávek, upravuje se nevyhnutelný stav zásob, stabilizuje se i objem výroby. 

Díky tomu můţe výroba zkvalitnit své operativní plánování a všeobecně se stabilizují  

i zásoby a jejich financování. Sniţování zásob umoţňuje sniţovat podnikové, 

kapitálové vklady nebo sníţit bankovní úvěry poţadované na jejich krytí. To působí na 
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sniţování vázaného kapitálu a jeho úroků a zvyšování zisků. Uvolněné finanční 

prostředky je moţné alokovat do jiných oblastí (investice, infrastruktura, …). Tuto 

situaci nazýváme sniţování nákladů obětovaných příleţitostí. 

Názory odborné veřejnosti na téma logistika jsou opravdu různorodé. Dodnes se 

pouţívá několik platných definic, které popisují význam logistiky. Po shrnutí všech 

odlišných definic lze o logistice napsat následující: 

„K logistice patří všechny činnosti, které plánují, řídí, provádějí nebo kontrolují 

prostorově-časovou transformaci zboží a s ní související transformace týkající se 

množství a druhu zboží, vlastnosti manipulace se zbožím s logistických determinantů 

zboží. Jejich vzájemnou souhrou se má uvést do chodu tok objektů tak, aby bylo místo 

odeslání a místo příjmu spojeno co nejefektivněji.“ (Stehlík, Logistika pro manaţery, 

str. 27) 

V chápání logistiky dominuje velmi rozšířený pojem „logistický řetězec“. Tento 

pojem je nejdůleţitějším pojmem logistiky a označuje dynamické propojení trhu 

spotřeby s trhy surovin, materiálů a dílů v jeho hmotném a nehmotném aspektu, jeţ je 

účelné od poptávky konečného zákazníka, která se váţe na konkrétní zakázku, 

výrobek, druh a surovinu výrobků. 

Logistické řetězce jsou rozděleny na dvě relativní autonomní oblasti: 

1. výrobní a zásobovací oblast, 

2. distribuční oblast. 

Při rekonstrukci logistických řetězců je třeba dbát na pokud moţno malý počet 

mezičlánků a jejich nejlepší sladění. 

Čím více prvků logistický řetězec má, tím je jeho provoz a konstrukce sloţitější. 
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Obr. 1 Úzké místo a bod rozpojení v řetězci  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: STEHLÍK, Antonín. – KAPOUN, Josef. Logistika pro manažery. 1. vydání, 2008, 

str. 37. 

 

2.1.1. Cíle logistiky  

 

Logistické cíle musí vycházet z podnikové strategie a napomáhat plnit 

celopodnikové cíle. Dále musí zabezpečit přání zákazníků na zboţí a sluţby na 

poţadované úrovni při minimálních nákladech.  

Splnění cílů je moţné sledovat z několika pohledů: 

a) výkonové – výkonovým cílem je zabezpečovat patřičnou úroveň sluţeb, tzn. 

připravovat poţadované mnoţství materiálu, polotovarů a hotových výrobků.  

Zboţí musí být ve správném mnoţství, druhu a kvalitě na správném místě a ve 

správný čas, 

b) ekonomické – cílem je zabezpečení těchto sluţeb s přiměřenými náklady, které 

jsou vzhledem k úrovni sluţeb minimální, 

c) vnitřní – tyto cíle logistiky se soustředí na sniţování nákladů na zásoby, dopravu, 

manipulaci a skladování, výrobu, řízení atd., 

d) vnější – tyto cíle logistiky se soustředí na uspokojování přání zákazníků  

a poţadavků trhu. [11]  

Tlačný systém Taţný systém 

Zásoba surovin 

Dodavatel 

surovin 

Výroba 

dílů 

Předpověď 

Zásoba skupin 

Objednávka 

Výroba 

montáţních 

skupin 

Montáţ 

výrobku 

Distribuce Zákazník 
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2.1.2. Faktory ovlivňující logistiku 

 

Logistické koncepce a jejich implementaci ovlivňuje několik faktorů. Tyto faktory 

můţeme rozdělit do pěti oblastí: 

1. poţadavky trhu – na trhu je třeba respektovat dvě zájmové skupiny – konkurenty  

a zákazníky, 

2. výrobní program – týká se jakosti a druhu výrobků, šíře sortimentu a cyklu 

ţivotnosti výrobku,       

3. způsob dopravy,       

4. technologické určující faktory – informační technologie, 

5. právní rámcové podmínky logistiky – normy pro přepravu zboţí, platné pracovní 

zákony, stavební zákony (stavba budov, skladů) atd. [9]  

 

2.2.   Zásoby 

 

Zásoby lze charakterizovat jako funkční zboţí, které je přítomné v materiálovém 

toku v daném mnoţství a na určitém místě. Jsou to uţitné hodnoty, které byly 

vyrobeny, ale nebyly stále spotřebovány. Pomáhají tlumit náhodné výkyvy, 

nepředvídatelné poruchy a podobné situace. 

Negativem u zásob je, ţe v sobě váţou kapitál, který nemůţe být vyuţíván k jiným 

účelům, kterým můţe být například investování apod. Kapitál, který je v zásobách 

vázán, můţe sniţovat likviditu a důvěryhodnost podniku. [3] 

Zásobami rozumíme materiál, suroviny, polotovary, hotové výrobky, které podnik 

vlastní. Mohou být nakoupené nebo vytvořené vlastní činností.  

Zásady zásobování: 

 vyrábíme/nakupujeme jen to, co opravdu potřebujeme. Předzásobování vede ke 

ztrátám, ale malá zásoba vede ke krizové situaci a můţe se stát, ţe výroba bude stát, 

 zvaţujeme náklady související s pořízením zásob, 

 nejlepší je znát co nejpřesnější znalost objemu výroby, který je firma schopna na 

trhu prodat, 
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 zásoby udrţujeme na takové úrovni, aby byly schopny zabezpečit plynulý chod 

výroby a celkové náklady s nimi spojené byly co nejniţší. 

Při dodrţení všech těchto zásad lze zásoby označit jako optimální. 

Při stanovení plánů zásob je důleţité provést: 

 výpočet budoucí spotřeby materiálu, 

 bilanci materiálu, 

 stanovení počtu dodávek a jejich výši, 

 výpočet velikosti zásob. 

 

2.2.1. Klasifikace zásob 

  

V odborné literatuře se uvádí několik různých klasifikací zásob. Vybrala jsem 

funkční klasifikaci, kdy zásoby můţeme členit na: 

 optimální – zásoby v takové výši, aby zabezpečovaly plynulou činnost podniku,  

a aby náklady byly co nejniţší, 

 běţné – zajišťují předpokládanou spotřebu v období mezi dvěma dodávkami, 

 pojistné – vyrovnávají případné odchylky v dodávkách nebo ve spotřebě, 

 technické – tam, kde je třeba materiál před výdejem do spotřeby upravit, 

 celkové – běţné + technické + pojistné, 

 okamţité – nemáme vůbec sklady, 

 mrtvé – zastaralé poloţky, 

 metoda JIT.  

Druhy zásob podle stupně zpracování členíme na výrobní zásoby (suroviny, základní 

materiál, polotovary atd.), zásoby rozpracovaných výrobků (nedokončené výrobky, 

polotovary vlastní výroby), zásoby výrobků hotových, zásoby zboţí (zboţí koupeno za 

účelem dalšího prodeje). [3] 
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2.2.2. Řízení zásob 

 

„Řízení zásob je metodou, jak řídit tok výrobků v dodavatelském řetězci  

a dosáhnout požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu.“ (Emmett, Řízení zásob, Jak 

minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu, str. 43) 

„Optimální zabezpečení dodávkové pohotovosti závisí na plánování spotřeby, 

plánování zásob, plánování dodávek. Materiálová dispozice je v tomto smyslu 

chápána jako krátkodobé plánování pohotovosti, které sestává z uvedených plánů 

spotřeby, zásob a dodávek a probíhá za nepřetržité: 

 evidence spotřeby, 

 evidence stavů zásob, 

 evidence plnění dodávek.“  (Tomek – Vávrová, Řízení výroby a nákupu, str. 

297) 

 

Nákup se jednoznačně orientuje na pohotové dodání nutných věcných statků včas  

a v potřebném mnoţství. Přitom je třeba ohraničit rozsah s tím spojených nákladů  

a současně i moţná rizika.  

Vlastní přísun materiálu probíhá na základě pevně určené, částečně na základě 

odhadnuté spotřeby. Ze schématu vyplývá, ţe se jedná o druh opatřování materiálu: 

a) případové, jednotlivé opatřování – na výrobě v podstatě nezávislé. Týká se 

investičního zboţí, speciálních poţadavků odběratelů na obchodní zboţí. 

Podstatnou činností je individuální určení potřeby co do druhu, provedení, 

mnoţství, kvality a termínů. Poté následuje individuální získání informací  

a přezkoušení nabídek. Rozhodnutí o realizaci nákupu je provedeno na základě 

prověření hospodárnosti pro kaţdý nový případ. 

b) Synchronizace s výrobou – externím cílem je dosaţení stavu, který úplně vylučuje 

zásoby. Jde například o vyuţití principů systémů JIT nebo KANBAN. Nákup je 

orientován na krátkodobý plán výroby. Nejedná se jen o zásobování orientované na 

zakázku, můţe být určeno i pro výrobku plánovanou podle poţadavků doplňování 

odbytových skladů atd.  
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c) Spojené se zakázkou – typické pro výrobu módního zboţí a pro výrobu zařízení, 

strojů a přístrojů v menších sériích a podle zvláštních poţadavků. Spotřeba je 

odvozena z kusovníku. 

d) Spojené s doplňováním zásob – v podnicích s opakovanou výrobou nelze 

zajišťovat materiál podle zakázek, ale „na sklad“ ve víře, ţe bude postupně 

v nejbliţší době spotřebován. Druhy těchto zásob je třeba plynule likvidovat 

s příslušnou ztrátou nebo jim předcházet včasnými změnami objednávek  

u dodavatelů. 

 

2.3.   Metody tlačné (metody push) 

  

Úkolem řízení je co nejrychleji „protlačit“ materiál, polotovary celým výrobním 

řetězcem. V anglické literatuře se pouţívá název „push“. Z hlediska toku materiálu jsou to 

tedy dopředné systémy. Řešení mohou být různá, ale vţdy spočívají v centralizovaném 

sledování a ovlivňování. [8] 

 

2.3.1. Systém MRP I.  

 

Tato metoda (Material Requirements Planning) je metodou propočtu závislé 

potřeby surovin a polotovarů do výrobků vyráběných na sklad nebo do montáţních 

komponent v případě výroby na zakázku. Tento systém pomáhá přesně plánovat a řídit 

výrobu na základě kusovníků, které definují, z jakých polotovarů se konečný výrobek 

sestává. [13]  

Mezi hlavní nevýhody patří nejisté prognózy a ztráty, které plynou ze sekundárních 

poţadavků. [8] 
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2.3.2. Systém MRP II.  

 

Manufacturing Resource Planning „je poměrně nový systém pro plánování, 

organizaci a řízení výroby.“ (Heřman, Řízení výroby, str.124) Vznikl rozšířením systému 

MRP (Manufacturing Record Procesor). Systém MRP II. je propojený logistický 

informační systém, který zahrnuje veškeré aktivity spojené s výrobou, které jsou vyjádřeny 

mnoţstevně nebo hodnotově, od strategické úrovně aţ po operativní řízení. [10] Hlavním 

cílem systému je maximální vyuţití kapacit, zdrojů a plnění dodávek.  

MRP II. obsahuje řadu nedostatků: 

 systém plánuje s neomezenou kapacitou, 

 uţívá pevné průběţné doby a objednací lhůty, 

 systém těţko vstřebává změny – kaţdá neočekávaná změna znamená celý 

proces opakovat od začátku, 

 je třeba udrţovat velmi rozsáhlé databáze dat 

 obrovské mnoţství vstupních dat vyţaduje dlouhé časy zpracování, 

 dlouhé zavádění systému a finanční náročnost na pořízení systému. [8] 

 

2.4.   Metody taţné (metody pull) 

 

V anglické literatuře se pro taţné systémy pouţívá název „pull“. Z hlediska toku 

materiálu jsou to tedy zpětné systémy. 

 

2.4.1. Metoda JIT 

 

Tato metoda je jednou z nejrozšířenějších logistických technologií. Cílem metody 

JIT je uspokojit poptávku po určitém materiálu ve výrobě nebo po určitém hotovém 

výrobku v distribučním článku jeho dodáváním „právě včas“. Tím je myšleno uspokojit 

poptávku v přesně dohodnutých a dodrţovaných termínech podle potřeby odběratele. 

Základem je dodávání malého mnoţství materiálu, co moţná v nejpozdějším okamţiku 

před jeho zařazením do výrobního procesu. Dodávky jsou velmi časté  
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a díky tomu mohou na sebe v logistickém řetězci navazovat jen s minimální pojistnou 

zásobou. [1]  

Podle Heřmana je systém výroby JIT progresivní organizační přístup k plánování  

a řízení výrobních organizací, zaměřený na skutečnost, aby jednotlivé výrobky byly 

produkovány ve správném čase, mnoţství a kvalitě tak, aby byly odevzdány právě v tom 

okamţiku, kdy je potřebuje zákazník. Účelem je vyrobit kaţdý výrobek přesně včas. 

Výrobkem nemusí být vţdy hotový finální produkt, ale i dílčí součástka, a zákazníkem 

nemusí být kupující, ale i dělník provádějící další výrobní nebo montáţní operaci. 

Synchronizace se týká nejen výrobních, ale i zásobovacích operací. [4]  

 

Při důsledné aplikaci systému JIT vznikne flexibilní podnik se schopnostmi: 

 „pracovat s proměnlivou rychlostí,  

 tolerovat výrobkové změny v reakci na požadavky zákazníka, 

 minimalizovat náklady,  

 maximalizovat produktivitu, 

 zajistit 100% kvalitu.“ (Heřman, Řízení výroby, str. 109) 

JIT můţe fungovat v prostředí, kde jsou na změny výstupů minimální náklady, kde existuje 

relativně stabilní poptávka, a kde má odběratel významné postavení na trhu ve srovnání 

s dodavateli. [1 ] 

Aby metoda JIT byla úspěšná a fungovala, tak musí být splněny tyto předpoklady: 

 „odběratel je dominujícím článkem, jemuž se dodavatel musí přizpůsobit 

tím, že svou činnost synchronizuje s jeho potřebami, tzn., že garantuje jím 

požadovanou kvalitu dodávky a poskytuje informace potřebné pro 

plánování a operativní řízení, 

 přeprava musí být svěřena kvalitnímu dopravci. Spolehlivost a přesnost je 

ceněna více než rychlost přepravy, 

 vhodně rozložená místa výroby a spotřeby, 
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 náklady na dopravu musí být nižší než úspory z omezení nebo likvidace 

skladů 

 dopravní prostředky i infrastruktura musí zabezpečovat spolehlivost 

intervalů dodání zásilky“ (Drahotský – Řezníček, Logistika, procesy a jejich 

řízení, str. 90) 

Proces JIT musí být nejdříve implementován uvnitř podniku a aţ po interním 

zvládnutí celého systému je vhodné dojednat a vtáhnout do systému externí dodavatele.  

Nevýhoda metody JIT: 

 je to nejnáročnější výrobní systém z hlediska jeho projektování i zavádění. 

 

2.4.2. Systém KANBAN 

 

Systém KANBAN má své podrobné zdokonalení z metody JIT. Systém KANBAN 

byl vyvinut pro automobilový průmysl. Zavedla jej firma Toyota v průběhu 50. – 60. let 

minulého století. Slovo „KANBAN“ pochází z japonského jazyka a znamená „kartička“ 

nebo „štítek“. Tato kartička obsahuje všechny informace, které dělník potřebuje, aby 

mohla být zajištěna plynulost výroby při optimální výši mezioperačních zásob. [4]  

„K nejpodstatnějším prvkům systému náleží: 

 samořídící regulační kruh mezi vyrábějícím a odebírajícím místem, 

 princip „vzít si“ pro následující spotřebitelský stupeň namísto všeobecného 

principu „přines“, 

 flexibilní nasazení lidí i výrobních prostředků, 

 přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky, 

 použití karty KANBAN jako nosiče informací.“ (Tomek – Vávrová, Řízení 

výroby a nákupu, str. 244). 

KANBAN  je jednoduchou metodou, která koordinuje pohyb materiálu při zásobování 

montáţní linky. Pouţívají se standardizované bedny nebo kontejnery se svou vlastní 
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kartou, jeţ obsahují standardizovanou dávku dílů. Pomocí této karty si kaţdý zaměstnanec 

„objednává“ potřebné mnoţství dílů z konsignačního skladu nebo jiného pracoviště. [13]  

 „Pracoviště ve výrobě jsou rozdělena na „prodávající“ a „kupující“ a jsou přesně 

definovány „dodavatelsko-odběratelské vztahy“, tj. okruhy pracovišť, která si 

navzájem dodávají materiál a odebírají rozpracované výrobky. „Kupující“ pošle 

„prodávajícímu“ výrobní objednávku. Výrobce požadovaných komponentů je 

v požadovaném termínu a množství dodá s dopravním kanbanem.“ (Heřman, Řízení 

výroby, str. 116). 

 

Průběh systému KANBAN si můţeme představit takto: 

Pokud odebírající pracoviště zaregistruje, ţe předem stanovená výše zásoby součástí 

dosahuje řídící hladiny nebo je dokonce pod ní, hlásí vyrábějícímu pracovišti svoji potřebu 

tak, ţe předá kartu KANBAN. Vyrábějící místo musí zajistit dodání v poţadovaném 

mnoţství a čase. Materiál se odesílá i s kartou KANBAN. U této metody je zvláštností, ţe 

řízení probíhá na základě aktuální potřeby a aktuální zásoby.  Přitom systém operativního 

řízení výroby, a tedy operativního plánování jako centrální systém, zůstává i při pouţití 

KANBAN.    

Pouţití má svá pravidla: 

 spotřebitel nesmí poţadovat ani více, ani dříve, 

 vyrábějící nesmí vyrobit více, neţ je poţadováno, a nesmí předat zmetky, 

 řídící pracovník je povinen vytěţovat rovnoměrně jednotlivé výrobní úseky  

a v regulovaném okruhu vystavit adekvátní počet KANBAN karet. Tyto karty 

mohou být pouţity mezi dvěma pracovišti, mezi dvěma fázemi výroby a mezi 

dodavatelem a montáţí atd. [15] 
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Obr. 2 Informační a hmotný tok v systému KANBAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TOMEK, Gustav. – VÁVROVÁ, Věra. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, 2007, 

str. 245 

 

2.5.   OPT (Optimized Production Technology) 

 

Systém OPT nevyuţívá ani taţný ani tlačný systém řízení. Výrobní rozvrh je 

generován podle úzkého místa prvního řádu, směrem „dopředu“ i „dozadu“. 

Představuje novou výrobní filozofii. Základem tohoto systému je plánování  

a rozvrţení výroby. Cílem systému je maximalizace výrobního výkonu při zohlednění 

existujících skutečných výrobních kapacit – úzká místa výrobního systému. Za úzké místo 

v rámci OPT je povaţován kaţdý prvek, který určitým způsobem „brzdí“ plynulost 

materiálových toků.  

Pro optimalizaci výrobního rozvrhu jsou v systému OPT vyuţívány základní 

parametry výrobního procesu – úzká místa, časy seřízení strojů, výrobní a transportní 

dávky, průběţné časy a priority, výkonnost a efektivnost, vybilancovanost. [13] 

Výrobní řízení na principu KANBAN 
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Systém OPT vychází z toho, ţe finálním smyslem výroby je vyrobit určité trhem 

poţadované mnoţství výrobků v optimálním sortimentu a nikoliv plně vyuţívat stávající 

výrobní kapacity. [4]  

 

2.6.   Řízení nákupu 

 

Otázky, které souvisí s managementem nákupu a zásob se týkají kaţdého podniku 

bez ohledu na to, v jakém odvětví se organizace nachází. Nákup je proces, který zahrnuje 

úkoly realizované na nákupním trhu, jejichţ cílem je zajistit výrobní materiál a zařízení  

a sluţby pro interní zákazníky ve výroby, výzkumu a vývoji, pomocných a obsluţných 

procesech i ve správě. 

Musíme mít nástroje, kterými je moţno analyzovat potřeby, jejich přesnou 

specifikaci, hledat potenciální dodavatele, hodnotit je a na základě toho s nimi vytvářet 

dlouhodobé pozitivní vztahy.  

Z nákupního procesu vyplývají úkoly, které musí nákup plnit uvnitř firmy. Do těchto 

úkolů jsou zahrnuty: 

 plánování mnoţství a termínů spotřeby,  

 řízení zásob,  

 určování a optimalizace dodacích mnoţství a termínů,  

 účast na příjmu materiálu na straně vstupu do firmy a na jeho skladování. 

Úkoly nákupu můţeme shrnout do těchto bodů: 

 ujasnění potřeb, 

 stanovení velikosti a termínů potřeby, 

 hledání dodavatelů a volba dodavatele 

 tvorba objednávky, 

 kontrola a zúčtování dodávky, 

 skladování, 

 vyskladnění, 

 sledování spotřeby. [15] 
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2.7.   Controlling výroby a nákupu 

 

Podle kontrolovaných objektů můţeme hovořit o kontrole postupů, tím je myšleno 

zhodnocení cest k danému cíli nebo kontrola výsledků – soulad nebo zjištění odchylek od 

cílových veličin. 

Controlling: 

 cílem není jenom přezkušování daného stavu vzhledem k plánu nebo zadaným 

úkolům, ale je jím současně ovládání daného stavu, tedy zajištění toho, aby 

poruchy byly ovládnutím řízeného procesu vyloučeny, 

 zabezpečení informací pro řízení podniku, 

 koordinace plánovací činnosti, 

 podpora a poskytování podkladů pro celkovou koncepci vedení podniku. 

Úkolem controllingu je, aby řešil otázky, které se týkají výměny informací. 

Základem je tedy vytvoření přiměřené informační základy a určení zodpovědnosti za 

řešení zjištěných poruch podle jejich rozsahu a vazeb na další subystémy. Základní 

informační potřebou jsou stále aktualizované údaje o skutečném plnění funkce tohoto 

stupně řízení, sledované podle plnění úkolů uloţených pro daný časový úsek jednotlivě 

kaţdému prvku v řízeném souboru výrobní činnosti, sluţeb atd. Charakteristika těchto 

údajů vyplývá z jejich pouţitelnosti pro rozhodování na kaţdé úrovni řízení: 

 údaje musí jednoznačně popisovat míru shody nebo rozdílu mezi výsledky skutečně 

dosahovanými a výsledky poţadovanými, 

 takřka ţádnou upotřebitelnost – nemá údaj příliš sloučený, sdruţený. 

Controlling výroby a nákupu lze chápat jako celkový úkol, který je daný 

vzájemnými vazbami funkcí hodnototvorného řetězce. Hodnotový řetězec se dělí na hlavní 

a podpůrné činnosti: 

„Hlavní činnosti: 

 příchozí logistika zahrnující prodejny, skladování, manipulaci a kontrolu zásob, 

 operace, jež pokrývají výrobu a balení a všechny činnosti, jimiž jsou vstupy 

převáděny na výstupy, 
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 odchozí logistika zahrnuje přepravu a sítě skladů, které slouží k přesunu 

výrobků k odběratelům, 

 marketing a prodej pokrývá metody, jak informovat odběratele o výrobcích  

a umožnit jejich nákup, 

 služby zahrnují podporu všech činností, kterými jsou např. montáže nebo 

vracení zboží. 

Podpůrné činnosti: 

 zásobování zahrnuje nákup a získávání výrobků a jiných zdrojů, 

 technologie pokrývá takové položky, jako je například informační  

a komunikační technologie a výzkum a vývoj, 

 řízení lidských zdrojů zahrnuje veškeré aspekty související se zaměstnanci, 

 infrastruktura pokrývá finance, právní a ostatní obecné činnosti řízení.“ 

(Emmett, Řízení zásob, str.17 – 18). 

 

Tyto činnosti jsou integrací funkcí, které zasahují do tradičních funkcí firmy. 

Konkurenční výhoda vychází ze způsobu, jakým podnik organizuje a vykonává činnosti 

v rámci hodnototvorného řetězce. Pokud chce firma získat výhodu nad konkurencí, tak 

musí provádět činnosti efektivněji nebo unikátním způsobem, který vytváří diferenciaci. 

[6]  

Controlling řízení výroby a nákupu probíhá v šesti krocích, tak jak vyplývá 

z podstaty controllingu jako jednoho ze základních nástrojů managementu: 

1. Stanovení cílů – cíle musí být kvantifikovatelné, operativní a reálné. Musí být 

formulovány na základě těchto poţadavků – velikost a zaměření cíle; cílová 

hodnota; čas jako okamţik nebo období. 

2. Zjištěné skutečnosti – jde o poţadavky controllingu na zjišťování skutečné situace 

– vymezený rozsah měření; určení relevantních ukazatelů a měřených hodnot; 

stanovení míst, bodů a postupů porovnávání. 

3. Analýza odchylek – odchylky mezi plánovanými a skutečnými hodnotami se 

podrobují analýze jen tehdy, pokud byly překročeny zadané toleranční meze. 
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Úkolem je zjistit a interpretovat vlastní příčiny vzniklých odchylek. Výsledkem 

analýzy jsou informace, které umoţní stanovit opatření, která jsou předmětem 

rozhodnutí příslušného řídícího stupně. 

4. Plánování opatření – při stanovení relevantních opatření je potřeba vycházet 

z určitých zásad – ţádné opatření bez cíle, ţádný cíl bez opatření; opatření se musí 

týkat konkrétní přímé příčiny; stanovení těţiště plánovaných opatření; určení 

zodpovědných osob, termínů; posouzení opatření z hlediska očekávaných nákladů  

a stanovení více nákladů, které jsou k dispozici. 

5. Stanovení nových plánovaných hodnot – zjištěné skutečnosti jsou základem pro 

určení nových ukazatelů plánu. Pokud opatření přinesla výsledek, pak je moţno 

přistoupit ke komplexní změně plánu. Nové plánované hodnoty musí být znovu 

zajištěny jasným stanovením cíle. 

6. Informace o výsledcích – informace zahrnuje zprávu pro nositele rozhodnutí  

o tom, jak bylo cíle dosaţeno. Musí se přitom určit – časový termín a období; 

stupeň podrobnosti; formu znázornění. [15] 

 

2.8.   Systém ukazatelů v řízení výroby a nákupu 

 

Hodnocení úrovně systému řízení výroby a nákupu je moţno pouze na základě 

systému ukazatelů, které představují orientační veličiny, podle kterých je moţno provádět 

účelnou analýzu a výklad skutečně dosaţených hodnot.  

Je důleţité porovnávat skutečnost s předpoklady, které jsou stanoveny na základě 

standardních normativních propočtů. Jedná se o plnění těchto norem: 

 normy spotřeby času, 

 normy spotřeby materiálu, 

 kapacitní normy, 

 průběţné doby výroby, 

 výrobní předstih, 

 výrobní takt a rytmus, 

 pojistné zásoby a normy zásob rozpracované výroby, 

 pojistné zásoby výrobní, nedokončená a hotová výroba. 
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Dále s tím souvisí i plnění plánovaných úkolů, které vyplývají z objemu výroby  

a uvedených normativních podkladů, jako jsou například: 

 - celková spotřeba mezd, 

- celková spotřeba materiálů, 

- vyrobené mnoţství atd. 

Trţní orientace firmy vyţaduje, aby byly v rámci controllingu vyjasněny další 

otázky: 

 Jak jsou s krátkodobými/dlouhodobými cíli seznámeni pracovníci výroby/nákupu? 

 Zabývá se výroba/nákup výsledky výzkumu trhu? 

 Jaká je schopnost pracovníků reagovat na problémy zákazníka? 

 Jak reaguje výroba/nákup na nové poţadavky zákazníka/odbytu? 

 Jak jsou vyuţívány informace o zdrojích procesu (prostředky, lidé, čas)? 

 Vztah k dodavatelům a odběratelům? 

 (Ne)spokojenost pracovníků? 

 Znalost vlastních silných a slabých stránek výroby/nákup? 

 Iniciativa formy motivace? 

 Zvyšování úrovně znalostí pracovníků? 

 Uplatnění pracovníků? 

 a jiné. [15]  

 

2.9.   Řízení dodavatelského řetězce (Supply chain management) 

 

Supply chain management, česky „řízení dodavatelského řetězce“, je proces 

plánování, řízení a kontrolování procesů v dodavatelském řetězci za cílem uspokojení 

potřeb zákazníka. Zahrnuje všechen movitý majetek, zásoby, rozpracovanou výrobu  

a dokončenou výrobu. 

Pod pojmem „řízení dodavatelského řetězce“ se v současné době rozumí hlavně 

procesní řízení integrovaných logistických a hodnotových řetězců.  
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SCM představuje strukturu a funkce dodavatelského řetězce, kterou vytvoří a řídí 

management, tedy organizovaná skupina kvalifikovaných lidí schopných plánování, 

organizování, rozhodování a kontroly různých aktivit za účelem splnění cílů.  

SCM se nezabývá jenom řízením logistiky, patří zde i úkoly jako jsou vývoj 

výrobků, opatřování, skladování, výroba, marketing, controlling, distribuce, školení  

a vztahy s partnery. 

K hlavním cílům SCM patří tvorba přidaných hodnot podél celého řetězce. Dalším 

cílem je „dosáhnout pružností a integrální spoluprací všech partnerů lepší kvality všech 

výměn údajů, procesů a transakcí i vyšší ekonomické efektivnosti ve vztazích win – win za 

účelem snížení logistických nákladů, výdajů, investic a maximálního možného 

optimalizované uspokojování potřeb konečných zákazníků.“ (Stehlík – Kapoun, Logistika 

pro manažery, str. 176) 

Tento řetězec působí nejen ve svém podniku, ale i v síti smluvních partnerů. 

 

2.9.1. Výhody SCM oproti klasické logistice 

 

Díky plánovacím, organizačním, utvářecím, rozhodovacím a kontrolním funkcím, 

elektronizovaným pomocí sítí výpočetní techniky, lze dosáhnout: 

 vyššího optima logistických výkonů, např. optimální trasy lépe vytíţených vozidel, 

 niţších zásob zboţí elektronickým pořizování údajů na pokladnách prodejen, 

 nadpodnikového zvýšení pruţnosti partnerské sítě co do nabídky a poptávky, 

 racionální a nákladově velmi výhodné výroby JIT na zakázku, 

 velmi vysoké spolehlivosti a úplnosti dodávek, 

 bezproblémové zpětné logistiky a odstraňování odpadu, 

 podstatně lepší spokojenosti konečných zákazníků. 

Cíle SCM můţeme rozdělit na strategické, taktické a operativní. 
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Strategické cíle jsou: 

 utvoření systému SCM, kdy je myšleno utvoření sítí infrastrukturních, konvenčních  

a elektronické propojení a integrování určitých vybraných partnerů a jejich 

hardwarových a softwarových systémů, 

 stanovení a výměna standardů, které se musí respektovat, aby mohla probíhat 

elektronická komunikace, transakce zboţí a peněz atd., 

 sjednocení a smluvní stanovení společně pouţívaných technologických platforem, 

standardních a přídavných aplikací a nástrojů, 

 synchronizace společných úkolů, aktivit a spolupráce, 

 stanovení a tvorba přidané hodnoty podél všech spojení mezi partnery a zákazníky, 

 zlepšení konkurenční pozice partnerů dané sítě SCM vůči jiným organizacím  

a jiným partnerským sítím SCM. 

Taktické a operativní cíle jsou: 

 lepší vytíţení výroby se zabráněním výrobním špičkám, 

 výroba JIT, pruţná výroba, výroba na zakázku, kusová výroba, 

 hromadná customizace a marketing one – to – one, 

 sestavování a předávání přesných prognóz a plánů, 

 pruţný a rychlý prodej módních nebo sezónních výrobků, nevyrábět na sklad, 

 optimální logistika správnou volbou lokalit výrobních provozů a volba nasazených 

poskytovatelů logistických sluţeb podle principu „prodávat globálně, vyrábět 

lokálně“, 

 vysoká dochvilnost dodávek díky průhlednosti informací a procesů a pomocí 

moţnosti přístupu k informacím týkajícím se poţadovaných výrobků a sluţeb. [13]  

 

2.9.2. Nástroje SCM 

 

Management dodavatelských řetězců vyuţívá všeobecné a specifické nástroje. Lze je 

rozdělit na: 

 exaktní, 

 neexaktní, 
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 metody pro různé funkce jako je plánování, prognózování, kontroly, srovnávání 

atd. 

Běţné nástroje řízení: 

 přímé osobní rozhovory, písemná korespondence, telefon, fax, mobilní telefon, 

elektronická pošta a jiné, 

 týmy a pracovní skupiny, diskuzní fóra, 

 pořadače dokladů, databanky zákazníků atd. 

Do moderních technologií komunikace, koordinace a spolupráce v SCM lze zařadit: 

 osobní počítač s přístupem k internetu, notebook, osobní digitální asistent (PDA), 

 přímo propojené osobní počítač ke zvýšení jejich celkového výkonu (peer-to-peer 

computing), 

 videokonference, 

 audiostreaming a videostreaming – pomocí internetu lze přenášet ţivě schůze, 

diskuzní okruhy, informace o výrobcích a jejich předvádění, 

 web – zde patří softwarové nástroje, kterými mohou virtuální pracovní skupiny 

v podniku sdílet informace, dokumenty, aplikace, 

 groupware – aplikace, které tvoří platformu pro utváření a provoz interaktivních 

vztahů mezi pracovníky, týmy, obchodními partnery a zákazníky přes internet nebo 

intranet, 

 firemní portály – slouţí jako extranetová trţiště pracovníkům sítě SCM 

k vyhledávání a výměně údajů a informací. 

 

2.10. Skladování 

 

Je to jedna z nejdůleţitějších částí logistického systému, která zajišťuje uskladnění 

produktů v místech jejich vzniku a místem spotřeby a poskytuje managementu informace  

o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných produktů. Sklady umoţňuji překlenout 

prostor a čas. Výrobní zásoby zajišťují plynulost výroby a zásoby obchodního zboţí 

zajišťují plynulé zásobování obyvatelstva. [1]  
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U skladování rozeznáváme tři základní funkce: 

a) Přesun produktů: 

 příjem zboţí – vyloţení, vybalení, kontrola stavu zboţí, aktualizace záznamů, 

překontrolování průvodní dokumentace, 

 transfer nebo ukládání zboţí – přesun produktů do skladu, uskladnění, 

 kompletace zboţí podle objednávky – přeskupování produktů podle poţadavků 

zákazníka, 

 překládka zboţí – z místa příjmu do místa expedice, vynechání uskladnění, 

 expedice zboţí – zabalení a přesun zásilek do dopravního prostředku, kontrola 

zboţí podle objednávek, úpravy skladových záznamů. 

b) Uskladnění produktů: 

 přechodné uskladnění – uskladnění nezbytné pro doplňování základních zásob 

 časově omezené uskladnění – týká se nadměrných zásob. Důvodů k drţení 

takovýchto produktů můţe být několik – sezónní poptávka; kolísavá poptávka; 

úprava výrobků; spekulativní nákupy; zvláštní podmínky obchodu. 

c) Přenos informací – týká se skutečného stavu zásob, umístění zásob, vstupních  

a výstupních dodávek, zákazníků, personálu, vyuţití skladových prostor. K přenosu 

informací lze vyuţívat technologii čárových kódů nebo elektronickou výměnu dat. 

[1]  

 

2.11. Elektronická výměna dat 

 

Tato technologie představuje přenos dokumentů mezi počítači různých organizací. 

Nahrazuje tak poštu nebo telefon. Podmínkou pro fungování této technologie je 

kompatibilita počítačových prostředí a standardizované dokumenty. 

Výhody elektronického přenosu dat: 

 omezení administrativy, 

 vyšší přesnost, 

 vyšší rychlost přenosu dat, 

 úspora času, 

 sníţení některých druhů nákladů, 
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 lepší dostupnost informací, 

 sníţení stavu zásob. 

Obchodní sklady konají další operace se zboţím: 

 příprava dokumentace – faktury, nákladní listy, dodací listy…, 

 značení výrobků nebo zásilek – ochranná známka, plomby…, 

 zpracování reklamačních nároků a odstranění vad, 

 dodání zásilek adresátovi atd.[1] 

 

2.12. Doprava 

 

Doprava zajišťuje přesun výrobků v prostoru, z místa výroby do místa spotřeby,  

a zvyšuje tak jejich hodnotu. Také ovlivňuje rychlost a spolehlivost, s jakou se tento přesun 

uskuteční. 

 

2.12.1. Vnitřní doprava (vnitropodniková) 

 

Tento druh dopravy se uskutečňuje v rámci výrobního procesu většinou 

specializovanými dopravními a manipulačními prostředky uvnitř organizace – dílny, 

provozovny, závody. 

 

2.12.2. Vnější doprava (mimopodniková) 

 

Včasné a kvalitní dodání zásilky zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníka a tím  

i úroveň zákaznického servisu. Náklady, které se týkají přepravy, tvoří jednu z největších 

poloţek v logistice a často ovlivňují cenu výrobků. 

Přepravní servis musí být hlavně spolehlivý. Velký význam má doba přepravy a pokrytí 

trhu. Pro zákazníky je také významná pruţnost v poskytování přepravních sluţeb a řešení 

ztrát nebo poškození. 
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Doprava můţe být poskytována několika způsoby: 

 silniční doprava – je jednou z nejrozšířenějších díky husté silniční síti, 

 ţelezniční doprava – je omezena na pevně dané tratě, proto není tolik vyuţívaná 

jako doprava silniční. Ovšem je levnější neţ silniční nebo letecká doprava, bývá 

s ní však spojeno větší procento ztrát a poškození, 

 letecká doprava – je povaţována za nadstandardní způsob přepravy. Je schopna 

přepravit zboţí za velmi krátkou dobu, ale její náklady jsou vysoké. Tento způsob 

přepravy je vyuţíván u produktů s vysokou přidanou hodnotou, 

 lodní doprava – patří k nejlevnějším druhům dopravy. Bývá vyuţívána v případech, 

kdy nezáleţí na rychlosti doručení. Přepravují se jí produkty s nízkou hodnotou – 

hromadné substráty. Do této dopravy lze zahrnout dopravu po vnitrozemských 

cestách a mezinárodní námořní dopravu, 

 potrubní doprava – je vhodná pro přepravu látek kapalných a plynných – ropa, 

zemní plyn, chemikálie anebo i voda. Tato doprava je cenově výhodná a spolehlivá. 

 

2.13. Informační tok 

 

Tento tok vyjadřuje tok informací, dat potřebných pro činnost a produkování 

činností. [10] 

Informační tok realizuje fyzický pohyb prvotních dat i pohyb informací, které jsou 

nezbytné k řízení všech logistických činností. Realizují se na základě souhrnu 

organizačních zásad, technického zařízení a pracovišť a lidí. 

Obr. 3 Schématické znázornění materiálového a informačního toku v podniku 
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Zdroj: [cit. 2012-12-23]. Dostupné z: www. 

<http://nop.topsid.com/index.php?war=cviceni_1&unit=reseni_prikladu>  

 

2.14. Informační systémy 

„Informačním systémem pro potřeby logistiky se rozumí soubor lidí, technických 

prostředků a metod nebo programů, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování  

a uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných 

v systémech řízení.“ (Sixta – Mačát, Logistika, teorie a praxe, str. 269) 

 

Logistický informační systém je určen k podpoře celého logistického procesu. 

Poskytuje údaje potřebné pro efektivní řízení toků boţí. Tento systém musí poskytovat 

informace o nákladech, které vznikají v celém logistickém řetězci. 

Z pohledu potřeb logistiky jsou na informační systém kladeny tyto poţadavky: 

 musí obsahovat tři úrovně řízení – strategická, taktická, operativní, 

 musí zahrnovat kompletní logistické řetězce – nákup, výroba, distribuce, 

 musí zobrazovat změny v reálném čase. 

Logistický informační systém je sloţen z těchto částí: 

 materiálový systém – příprava surovin, materiálů a výrobků vstupujících do 

materiálového toku, 

 řídicí systém – zahrnuje plánování, organizování, koordinování, informování, 

rozhodování, provádění a kontrolu logistických operací a činností, 

 informační systém – zde je zahrnut výběr, pořizování, zpracování, kontrola, 

uchovávání a přenos dat na příslušná místa v poţadované struktuře, v poţadovaném 

čase, ve formě informací potřebných k rozhodování, 

 komunikační systém. 

Informační systém se skládá z těchto součástí: 

 hardware (technické prostředky), 

 software (programové prostředky), 

 orgware (organizační prostředky), 

http://nop.topsid.com/index.php?war=cviceni_1&unit=reseni_prikladu
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 peopleware (lidské sloţka), 

 reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy). [11] 

 

2.15. Náklady  

  

Náklady můţeme chápat jako hodnoty, které byly vynaloţeny. Sniţují ekonomický 

přínos, coţ lze vypozorovat v úbytku aktiv, sníţení jejich hodnoty, vznikem nebo 

zvýšením závazků. 

 Náklady můţeme také charakterizovat jako hodnotově vyjádřenou spotřebu 

výrobních zdrojů, které firma vynaloţila za účelem získání výnosů. [11] 

Náklady můţeme přiřazovat: 

- k období, kdy vznikly, 

- k období, se kterým souvisí časově nebo věcně, 

- k výkonu, ke kterému se váţe. 

„Náklady podniku tvoří: 

- běžné provozní náklady – osobní náklady, náklady na energie, spotřeba 

materiálu, 

- odpisy dlouhodobého majetku, 

- ostatní provozní náklady, 

- finanční náklady – úroky a jiné finanční náklady, 

- mimořádné náklady – dary, mimořádné odměny.“ (Synek a kolektiv, 

Manažerská ekonomika, str. 72) 

 

Náklady můţeme rozdělit do dvou hlavních skupin a to na fixní a variabilní náklady.  
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2.15.1. Fixní náklady 

 

Fixní náklady jsou nezávislé na činnosti. Mohou mezi ně patřit nájem, daně, náklady 

spojené s osvětlením, pojištění, základní mzdy zaměstnanců, důchody atd. 

 

2.15.2. Variabilní náklady 

 

Variabilní náklady se odvíjí od činností. Lze do nich zařadit mzdové náklady 

související s přesčasy, opravy a údrţba, provozní náklady na vybavení, pojištění výrobků 

nebo zboţí. 

 

2.15.3. Celkové náklady 

  

Celkové náklady vzniknou součtem nákladů variabilních a fixních za určitě období, 

například jeden rok. Díky variabilním nákladům se mohou celkové náklady měnit 

v závislosti na objemu výroby. 

 

2.15.4. Logistické náklady 

 

Tyto náklady můţeme rozdělit do pěti nákladových okruhů: 

1. náklady na řízení a systém – náklady na formování, plánování, kontrolu hmotných 

toků, řízení výroby atd., 

2. náklady na zásoby – souvisí s udrţováním zásob a tím i spojených pojištění proti 

znehodnocení a ztrátě atd., 

3. náklady na skladování – udrţování skladovacích kapacit, prováděné uskladňovací  

a vyskladňovací procesy, 

4. náklady na dopravu – náklady na vnitřní a vnější dopravu, 

5. náklady na manipulaci – náklady spojené s balením, expedicí atd., 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI OSRAM ČESKÁ 

REPUBLIKA, s. r. o. 

 

Společnost OSRAM se zabývá výrobou ţárovek, světelných vláken, řady 

elektronických součástí a výrobků atd. Je to nadnárodní firma, která má své sídlo 

v Německu, konkrétně v Mnichově. V České republice sídlí pobočka německé společnosti 

ve městě Bruntál.  

Společnost OSRAM je výrobní společnost se stoprocentní zahraniční účastí, 

zabývající se výrobou komponentů pro světelnou techniku. Po celém světě zaměstnává 

skoro 40 000 zaměstnanců ve 47 podnicích v 17 zemích. V posledním fiskálním roce 

dosáhl prodej objemu 5 bilionů euro. 

Výrobky firmy OSRAM jsou dodávány do více neţ 150 zemí světa. Kromě Evropy 

(25 států) jsou to země jako je Austrálie, Severní a Jiţní Amerika (Argentina, Brazílie, 

Ekvádor, Chile, Kolumbie, Peru), Jiţní Afrika, Střední Východ, Asie (Čína, Indie, 

Indonésie, Japonsko, Korea, Malajsie, Singapur, Taiwan, Hongkong). 

 

3.1.   Základní informace o společnosti 

 

V České republice se firma OSRAM Česká republika, s. r. o. zabývá výrobou 

jemných drátů, spirál, speciálních osvětlovacích komponent. OSRAM je jedním ze dvou 

hlavních výrobců osvětlení na světě.  

 

3.2.   Historie společnosti      

  

Ochranná známka byla zaregistrována 17. dubna 1906 na Císařském patentovém 

úřadě v Berlíně. V roce 1919 tři firmy Siemens&Halske, Deutsche Glasglühlicht a AEG 

spojili svou výrobu ţárovek pod jednu značku, kterou je právě OSRAM. Název společnosti 

vznikl spojením dvou slov chemických prvků – osmium (OS) a wolfram (RAM). 
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Historie závodu v Bruntále začíná v roce 1976, kdy byly zaloţeny Rudné Doly 

Jeseník, které se později přeměnily na Hydrometalurgické závody a. s. V září roku 2000 

společnost OSRAM GmbH převzala výrobní aktivity společnosti HMZ a. s. a zároveň 

zahájila výrobu komponentů pro světelnou techniku.  

 

3.3.   Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona. Dále je to činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence, zámečnictví, montáţ, opravy vyhrazených elektrických zařízení. 

Výroba a prodej: 

- wolframový, molybdenový a ţelezný drát, 

- wolframové spirály pro výrobu ţárovek, 

- velkoobchodní prodej světelných zdrojů a svítidel. 

Společnost OSRAM Česká republika má dvě hlavní výrobní aktivity: 

1. výroba jemných drátků a spirál, 

2. výroba speciálních osvětlovacích zdrojů – Display/Optic (DO). 

 

3.4.   Jemné dráty a spirály 

 

V této výrobě se vyrábějí dráty a spirály pro velkou část 48 závodů OSRAMU na 

výrobu lamp rozdělených po celém světe. Ve výrobě drátů se vyrábí wolframový  

a molybdenový drát a z těchto materiálů vznikají ve výrobě spirál wolframové spirály. 

Spirála je svíticí těleso a tedy srdce lampy a rozhodující mírou přispívá ke kvalitě lampy. 

Proto se klade nejvyšší důraz na kvalitu a inovaci. 

Tato výroba se do Bruntálu převedla ze závodů ve Schwabmünchenu a v Berlíně. 

Svými dráty a spirálami zásobuje všechny závody koncernu OSRAM a také některé externí 

klienty. 
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3.5.   Divize DISPLAY/OPTICS (DO) 

 

Tato divize byla přestěhována do Bruntálu z Německa. Celý projekt začal v roce 

2006. Hala se otevřela v roce 2008. Na konci výroby v Německu pokryla prodejní cena 

výrobní náklady a na lampách nebyl téměř ţádný zisk. Po přestěhování výroby do České 

republiky se lampy staly opět výdělečné. Tohoto výsledku bylo dosaţeno nejen díky 

úspoře mzdových nákladů, ale hlavně díky programům produktivity. 

DO se skládá ze čtyř nákladových středisek: 

1. výroba reflektorových lamp, 

2. výroba elektrodových systémů pro lampy i pro další sesterský závod v Berlíně, 

3. výroba HMI/HTI lamp, 

4. výroba baněk. 

V mé diplomové práci se zaměřím na poslední dvě nákladová střediska, která se společně 

dělí o novou výrobní halu. DO má dvě výrobní haly. Široká škála výrobků, počínaje 

nízkonapěťovými halogenovými ţárovkami aţ po výkonné výbojky, umoţňuje vyuţití 

v téměř kaţdé oblasti. 

DO je rozdělena do čtyř hlavních okruhů: 

- zobrazovací systémy, 

- zábavní systémy (reklamní projekce, osvětlení letištních ploch, kluby a diskotéky, 

osvětlení ve výstavnictví, krátké expozice ve fotografii, televize, show, koncerty, 

simulace slunečního svitu, divadlo, jevištní osvětlení, profesionální fotografie,  

apod.), 

- kinematografie (filmová projekce v kinech, digitální film), 

- polovodiče a lékařské aplikace (endoskopie, nanomechanika, léčba UV zářením, 

osvětlení pro chirurgii, čištění vody, čištění křemíkových desek, polygrafický 

průmysl, atd.). 

DO se zabývá výrobou speciálních lamp pro inovativní aplikace, s vyuţitím pro: 

- velkoplošné TV, 

- endoskopy, 

- mikroskopy, 
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- fotopolymerizaci, 

- biotechnologie. 

 

3.6.   Cíle společnosti 

 

Firma OSRAM Česká republika, s. r. o. si stanovila čtyři hlavní cíle, které by chtěla 

splnit: 

1. free cash flow, 

2. přesnost plánování cash flow, 

3. optimalizace a sníţení skladových zásob, 

4. zkrácení termínů dodání. 

 

3.7.   Zaměstnanci společnosti 

 

Společnost OSRAM Česká republika, s. r. o. má zaměstnance poměrně mladého 

věku. Jejich průměrný věk je třicet sedm let. 

Počet zaměstnanců k datu 01. 01. 2013. dosahoval čísla 835. Na této hodnotě se podílí  

i obchodní a marketingové vedení v Praze, které tvoří 26 zaměstnanců.  

Z počtu 835 zaměstnanců je 143 zaměstnanců THP, 692 je číslo, které tvoří dělníci  

a dělnice. 

Počet zaměstnaných můţu a ţen je následující – 292 muţů a 543 ţen. 

 

3.8.   Organizační struktura společnosti 

 

Firma OSRAM Česká republika, s. r. o. má divizní organizační strukturu. Ta je 

pouţívána u rozsáhlých společností, které působí ve více oblastech nebo regionech a je 

charakteristická decentralizovaným řízením a vytvářením niţších, plně autonomních 

jednotek.  
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Výhodami této struktury jsou: 

- styk se zákazníky je operativnější a jejich spokojenost je vyšší, 

- pracovníci se více zaměřují na konečný produkt neţ na specializovanou činnost, 

- výsledky divizí jsou průhlednější, protoţe kaţdá divize má přímý vstup na trh, 

- příprava nových vrcholových manaţerů v divizní struktuře probíhá přirozeně. 

Nevýhodami této struktury jsou: 

- neefektivní vyuţívání zdrojů, 

- niţší specializace pracovníků, 

- upřednostňování cílů divize před cíli celé firmy, 

- ztráta kontroly vrcholového vedení společnosti nad jednotlivými divizemi. 
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4. VYHODNOCENÍ SOUDOBÉHO STAVU MATERIÁLOVÉHO 

TOKU V DIVIZI DISPLAY OPTICS 

 

V praktické části své diplomové práce jsem se rozhodla zaměřit na optimalizaci 

materiálového toku při výrobě paticových lamp ve společnosti OSRAM Česká republika, 

s. r. o. Tato výroba existuje v Bruntále 5 let a stále se vyskytují nedostatky, které by se 

měly odstranit – problémy s dodávkami materiálů, plánování výroby. 

Cílem práce, jak uvádí kapitola 1, bude pomocí jednoho výrobkového reprezentanta 

a vybraných metod navrhnout řešení na zlepšení materiálového toku ve výrobě DO. Ve své 

práci se budu zabývat mapováním a vyhodnocením současného stavu ve výrobě se 

zaměřením na oblast objednávek hotových výrobků a na oblast dodávek materiálů od 

dodavatelů. Pokusím se porovnat současný stav s metodou JUST IN TIME  

a systémem KANBAN.  

 

4.1.   Prezentace vybraného produktu 

 

Paticové lampy jsou určeny hlavně pro zákazníky v zábavním průmyslu. Slouţí 

například k osvětlení sportovišť, divadelních pódií, televizních studií, tanečních diskoték  

a jiných prostor, kde je kladen důraz na kvalitní světlo, které se dá různě upravovat. Dále 

se pouţívají k nasvětlování různých malých i velkých staveb a památek, ale například  

i k osvětlení přistávacích ploch na letištích. 

Tyto lampy vyrábí společnost OSRAM jiţ více neţ 40 let. První výbojky se 

objevily jiţ na začátku třicátých let. První vysoce intenzivní vysokotlaké halogenidové 

výbojky se začaly vyrábět v roce 1968. Pouţívaly se v roce 1972 na olympijských hrách 

v Mnichově, aby zajistily správné světlo pro televizní přenosy. Od té doby prošly lampy 

velkým vývojem. Jejich moderní ekvivalenty osvětlovaly i olympijské stadióny v Číně 

v roce 2008. 

Kaţdá vyrobená lampa musí splňovat všechna předepsaná kritéria: 

1) měřitelná: 

 rozměr, 
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 napětí, 

 výkon, 

 barevné spektrum, 

2) optická: 

 čistota, 

 ţádné poškození, 

 čitelnost popisu. 

 

4.2.   Popis výroby paticových lamp 

 

Výroba paticových lamp se provádí na nákladovém středisku 770 344. Podle počtu 

zaměstnanců je to největší nákladové středisko z divize DO. V současné době má 75 

pracovníků. Od ledna 2009 sídlí v nové výrobní hale, která byla postavena právě kvůli 

kompletnímu přesunu výroby paticových lamp ze závodu v Berlíně. Nejedná se o kusovou 

výrobu, ale vyrábí se ve větších sériích. Odběrateli nejsou jednotlivci, ale výrobci, kteří 

lampami osazují své zdroje světla. Pouze malou část výroby tvoří lampy určené na výměnu 

starých lamp u konečného zákazníka.  

 

4.2.1. Vstupní materiál 

 

a) Skleněné trubičky - slouţí k výrobě skleněných baněk. Trubičky jsou 

z křemičitého skla a dodavatel je OSRAM Berlín. Tyto materiály si společnost 

OSRAM vyrábí ve svém závodě v Berlíně ze speciálního křemičitého písku  

a ostatních příměsí. Sklo musí být rozměrově velmi stálé, protoţe je podrobeno 

velkým teplotním výkyvům v rozmezí téměř 1000
o
C. Z toho důvodu nelze pouţít 

klasické sklo, protoţe má větší tepelnou roztaţnost a teplotu tavení niţší neţ 

1000
o
C. 

b) Elektrodové systémy - elektrodové systémy jsou vyráběny také v Bruntále  

a dodává je nákladové středisko 770 343, které je dříve vyrábělo pro OSRAM 

Berlín. Elektrodové systémy jsou svařované technologií odporových svárů  

a skládají se z wolframové elektrody, molybdenové fólie a molybdenové tyčinky. 
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c) Náplň do baňky - do kaţdé baňky se před uzavřením přidá rtuť a různá směs 

drahých kovů, která ovlivňuje barevné spektrum a napětí lampy. Tyto náplně 

vyrábí pouze jediný závod z koncernu OSRAM a tím je Herbrechtingen 

v Německu. 

d) Prodluţovací lanko s dutinkou - tento materiál slouţí k prodlouţení molybdenové 

tyčinky a k jejímu spojení s kovovou paticí. Dutinka slouţí při odporovém 

svařování jako pomocný materiál, který se nataví a lépe propojí ocelové lanko 

s molybdenovou tyčinkou. 

e) Kovové patice - patice slouţí na lampě k usazení do reflektoru. Laserem je na nich 

vyryto typové označení lampy, výrobce a datumový kód. 

f) Tmel - slouţí k připevnění kovové patice na hořák.  

g) Letovací drát a pasta - speciální směs stříbra a dalších kovů slouţí k propojení 

kovové patice s přívody na hořáku. 

h) Balící materiál a etiketa - jedná se o jednotlivé kartónové krabice se speciální 

patentovanou membránovou vloţkou, která zabraňuje poškození lampy při 

transportu. Lampy obsahují rtuť, a proto musí být pro transport pouţívány tyto 

speciální obaly, které minimalizují riziko poškození. 

 

4.2.2. Výrobní postup 

 

Jednotlivé výrobní operace byly do Bruntálu přesouvány postupně a to směrem od 

konce výrobního procesu. Během léta 2009 byly přesunuty i poslední stroje na výrobu 

baněk. Tím se bruntálský závod stal při výrobě paticových lamp nezávislý na výrobě 

v Berlíně. Během postupného přesunu byla vţdy na počátek zavedena vstupní kontrola. Ve 

dvou místech výrobního procesu tato kontrola přetrvává stále. Jedná se o místa, kde jsou 

největší problémy s kvalitou meziproduktu, které vznikají na předchozích operacích. 

1. Sklad vstupního materiálu  

Všechny vstupní materiály zajišťuje oddělení logistiky a jsou uloţeny ve skladě 

MTZ, odkud mohou být podle poţadavku výroby dováţeny kaţdou ranní směnu. 

Ve výrobní hale jsou vstupní materiály umístěny v regálech na jednotlivých 

pracovištích a další mnoţství je v příručním skladu.  
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2. Vstupní kontrola 

Na jednotlivých materiálech se provádí vstupní kontrola. Tato kontrola je pouze 

namátková, obsahuje 10% z celkového mnoţství a je zajišťována oddělením 

kvality. Jakmile je materiál zkontrolován, je uvolněn pro výrobu. Nyní je materiál 

jiţ plně k dispozici. 

3. Výroba baňky 

Na výrobu baněk se zpracovávají trubice z křemičitého skla. Jednotlivé baňky jsou 

vyráběny na automatickém stroji, který seřizuje a následně i obsluhuje seřizovač.  

4. Mezikontrola 

Všechny vyrobené baňky jsou kontrolovány proškolenou pracovnicí z konečné 

kontroly. Aţ po uvolnění mohou být pouţity pro další výrobu. 

5. Stlačování 

Na tomto pracovišti se do baňky vkládají elektrodové systémy a baňka se na obou 

stranách po zahřátí stlačí. 

6. Ţíhání 

Po stlačení se musí baňky vyţíhat ve vysoko-vakuové peci. Ţíhání slouţí 

k důkladnému vyčištění baněk před plněním a následným uzavřením. 

7. Plnění 

Do baňky se čerpací trubičkou dávkuje rtuť, směs drahých kovů a plnící plyn. 

Následně se čerpací trubička zataví a oddělí. Vznikne jiţ hotový hořák. 

8. Temperování 

Tímto krokem se odstraňuje pnutí ve skle, které vzniká při prudkém zahřívání částí 

baňky během stlačování a oddělování čerpací trubičky. 

9. Mezikontrola 

Všechny vyrobené hořáky se opět kontrolují proškolenou pracovnicí z konečné 

kontroly. 

10. Navaření prodluţovacího lanka 

Molybdenová tyčinka, která vystupuje z hořáku, se zkrátí a navaří se na ni 

prodluţovací lanko. 

11. Paticování 

Na oba konce hořáku se speciálním tmelem připevní kovové patice. 

12. Letování 

Zde se propojí kovová patice a přívody na hořáku. 
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13. Měření 

Na tomto pracovišti se na speciálním zahořovacím stroji musí všechny lampy 

rozsvítit a po proběhnutí zahořovacího cyklu se přeměří napětí, výkon a barevné 

spektrum. Stroj vyhodnotí lampy podle zadaných kritérií na dobré a nevyhovující. 

Pracovnice měření zapíše všechny údaje k lampám do průvodky. 

14. Konečná kontrola 

Pracovnice konečné kontroly překontroluje hodnoty z měření a prohlédne všechny 

lampy pod mikroskopem. Jestliţe lampy mají nějaké známky poškození, vyřadí je 

kontrolorka jako zmetky, popřípadě je pošle na přepracování. 

15. Balení a expedice 

Na tomto pracovišti jiţ všechny výrobky opouštějí výrobní halu a expedují se přes 

sklad MTZ k zákazníkům. Po zabalení a zahlášení hotových lamp, jiţ všechny 

ostatní procesy přebírá oddělení logistiky. 

16. Výstupní kontrola 

Toto pracoviště jiţ kompetenčně nenáleţí k výrobě, ale je součástí oddělení kvality. 

Zde se kontroluje jiţ jen 10 % hotových a zabalených výrobků a pro výrobu má 

toto pracoviště postavení zákazníka. Jestliţe se zde objeví nějaká vada, musí se 

přijmout odpovídající nápravné opatření. Výsledky této kontroly se prezentují na 

úrovní managementu společnosti a tyto neshodné výrobky se do výroby vracejí 

přes manaţera kvality a výrobního ředitele DO. 

 

4.3.   Dodavatelé 

 

Jak jsem jiţ zmiňovala výše, v divizi DO jsou velkým problémem termíny dodání 

potřebných materiálů a komponentů. Firma má interní a externí dodavatele. V současné 

době se firma snaţí pracovat na rozvoji nynějších dodavatelů.  

 

4.3.1. Interní dodavatelé 

 

Interními dodavateli jsou myšleny všechny závody firmy OSRAM (Berlín, 

Herbrechtingen). S těmito dodavateli je největší problém. Je to myšleno tak, ţe způsobují 
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velké komplikace, co se týče včasnosti dodávek materiálů. Vzhledem k interním pravidlům 

řízení celé společnosti je prakticky nemoţné změnit tyto dodavatele. 

 

4.3.2. Externí dodavatelé 

 

Většina externích dodavatelů je zahraničních – Německo, Čína, USA. U těchto 

dodavatelů firma objednává pomocné materiály. V případě problémů s těmito dodavateli 

by se dalo uvaţovat o jejich změně, ale většinou se jedná o téměř monopolní dodavatelé, 

příkladem můţe být nákup křemičitého písku. Ten se těţí pouze na jednom místě v USA  

a lze si ho pak jiţ zpracovaný objednat asi jen u tří dodavatelů na světě.  

Problémem je i cena, kvalitní materiál je velmi drahý a všechny firmy se snaţí sniţovat 

náklady, tím pádem nakupují často méně kvalitní zboţí. 

Jediným českým externím dodavatelem je dodavatel keramických částí. Spolupráce je 

teprve v počátcích, ale zatím se nevyskytly ţádné problémy a vyhlídky na budoucí 

kooperaci vypadají velmi slibně. 

 

4.4.   Zákazníci 

 

OSRAM Bruntál má dva druhy zákazníků.  Všichni tito zákazníci jsou výrobci 

svítidel a jednotlivé výrobky nakupují ve větším mnoţství a montují je do svých výrobků.  

První druh zákazníků tvoří výrobci světelné techniky, odebírají světelné zdroje (ROBE, 

MARTIN, ARRI…).  

Druhou oblastí prodeje je následný trh vlastníků jednotlivých svítidel, kteří si kupují 

náhradní lampy.  

Všechny lampy se z OSRAMU v Bruntále expedují do centrálního skladu v Augsburku  

a odtud se dále prodávají. 
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4.5.   Plánovací a logistický systém 

 

Divize DO má svůj logistický systém, který je propojen s logistickým systémem 

v Berlíně a Mnichově. Společnost OSRAM vyuţívá k přijímání a vyřizování objednávek 

program SAP, který propojuje všechny společnosti koncernu OSRAM. Systém SAP patří 

mezi výborné plánovací nástroje, ale pro jeho správné fungování je zapotřebí, aby všechny 

sloţky výroby a logistiky pracovaly přesně podle vygenerovaného poţadavku. Bohuţel, ne 

vţdy se tak stane. Komplikace nastávají tehdy, kdyţ se opozdí objednávky materiálů  

a nebo objednaný materiál nedosahuje poţadované kvality. Díky tomu se zvyšuje 

zmetkovitost výrobků a nastávají tak další problémy. Jedna špatná materiálová vada 

výrobu nijak neohrozí, ale při větší zmetkovitosti se můţe výroba zastavit. 

Objednávky od zákazníků jsou přijímány centrálou v Mnichově. Konečnou 

expedici hotových výrobků k zákazníkům provádí centrální sklad v Augsburgu. 

Bruntálský závod má k dispozici předběţný plán objednávek na tři měsíce dopředu. 

Tento plán se však ještě mění, a proto je pouze orientační. Fixní plán je vţdy pouze na 

jeden týden dopředu. Tento výrobní plán je dále mistrem výroby rozpracováván na 

jednotlivá výrobní zařízení, pracovníky a směny pomocí výrobních příkazů a průvodek. 

 

4.6.   Druhy zásob materiálů 

 

Ve společnosti OSRAM Bruntál existují pouze minimální zásoby materiálů. Ty 

jsou vytvořeny díky externím dodavatelům. V divizi DO se tvoří zásoby keramických částí 

lamp. V případě, ţe nedojde objednaný materiál, tak divize čerpá z těchto zásob. Co se 

týče interních dodavatelů, tak tady nejsou tvořeny ţádné zásoby. Vše se řídí programem 

SAP, kde lze vidět, jak jsou jednotlivé operace naplánovány, a jak na sebe navazují. 

V divizi DO se neskladují ţádné rozpracované výrobky, ţádné polotovary. Vstupy 

za určitou dobu proběhnou určitou výrobou. Nikde nejsou zbytečné prostoje. 

Veškeré výrobky se vozí do centrálního skladu v Augsburku, kde vznikají zásoby. 
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4.7.   Skladování 

 

V rámci společnosti OSRAM Česká republika existuje centrální sklad, kde probíhá 

příjem zboţí pro všechna střediska v OSRAM v Bruntále. Z centrálního skladu se materiál 

odebere do jednotlivých skladů, které jsou tvořeny pouze regály, ale účetně jsou vedené 

jako sklady. Zde je materiál maximálně na čtyři týdny dopředu. Výrobní sklady nejsou 

nijak velké, firma se snaţí o jejich minimalizaci. Hotové výrobky setrvají určitou dobu na 

paletách ve výrobním skladu, expedičním skladu. Hotové výrobky se dále expedují do 

centrálního skladu v Bruntále a pak putují do centrálního skladu v Německu. 

 

4.8.   Doprava 

 

Vývoz a dovoz materiálu provádí nasmlouvaní dopravci z Bruntálu, externí 

dopravci, které je moţné měnit. Firma OSRAM Bruntál nevlastní firemní auta, která by 

dováţela potřebný materiál a vyváţela výrobky. Firmě by se nevyplatilo mít vlastní 

firemní auta, byly by s tím spojené další náklady jako nákup firemních aut, přijetí nových 

pracovníků, vyplácení mezd, údrţba vozidel, pohonné hmoty, placení povinného ručení, 

nákup dálničních známek, vytvoření parkovacích prostor atd. Velikost dováţeného  

a vyváţeného zboţí je kolikrát velmi odlišná. Někdy se zboţí odváţí po paletách, v jiném 

případě vyváţené zboţí tvoří pár krabic. Na základě této skutečnosti by musela firma 

vlastnit více aut různých velikostí. Nebylo by vhodné mít vlastní dopravu kvůli variabilitě.  

V úterý a ve čtvrtek se expedují hotové výrobky do Německa a ve čtvrtek  

a v pondělí se dováţí potřebný materiál z Německa, čili export probíhá 2x týdně. Doposud 

se nevyskytly nějaké závaţné problémy, které by nutily společnost OSRAM přemýšlet  

o zavedení vlastní dopravy. 
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4.9.   Náklady 

 

Struktura nákladů je v OSRAMU sestavena tak, ţe se v létě vypočítají ceny podle 

předpovědi z marketingu a logistiky. Podle plánů se ví, kolik výrobků se bude vyrábět. 

Díky tomu lze vypočítat náklady na personál a další fixní náklady. 

V říjnu začíná účetní období a výroba pracuje podle skutečných objednávek. 

Hlavním poţadavkem je, aby byl finanční výsledek v hodnotě nula, ale samozřejmostí je, 

ţe se kaţdá firma snaţí dosáhnout zisku. Hlavním cílem je pokrýt plánované náklady 

plánovanou výrobou.  

Druhou částí, jak generovat zisk, je existence různých programů produktivity ve 

firmě. Ve společnosti OSRAM Bruntál jsou vyuţívány aktivity jako je KAIZEN, PPM, 

HOSHIN KANRI apod. 

Dalším cílem je kaţdý rok zlevňovat. Zisk je generován u OSRAMU, ale příští rok 

se musí promítnout do cen. Zvyšují se vstupy, náklady atd., ale i přesto společnost sniţuje 

své celkové výrobní náklady (meziročně o 5% - 10%). 

Kaţdý měsíc se získávají zprávy z programu SAP, kde je struktura nákladů 

rozdělena na: 

- personál, 

- stroje a zařízení, 

- materiál, 

- reţijní náklady. 

Podle dané struktury daného měsíce lze vidět, v jakém rozmezí se náklady pohybují, a kde 

by se měli správně pohybovat. Pokud jde vidět ztráta, tak se dá jednoduše zjistit, kde  

a z jakých důvodů vznikla. Také můţe nastat případ, kdy jde vidět ztráta, ale dále se 

pokračuje s výrobou podle plánů a nelze tento fakt nějak ovlivnit. 

Ceny nejsou trţní, ale jsou nákladové a jsou stanoveny vţdy předem na celý účetní 

rok. Podle plánů se všechny plánované náklady rozpustí do ceny. Např.: kapacita výroby je 

100 000 ks, ale podle plánů má být vyrobeno jen 50 000 ks, tím pádem se musí zvýšit 

cena. Výslednou cenu ovlivňuje vţdy roční plán. Během roku se jiţ cena nemění 

v závislosti na vývoji objednávek. Můţe se tedy stát, ţe při nárůstu objednávek oproti 
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plánu bude prodejní cena vyšší neţ náklady a závod bude mít zisky. Při niţších 

objednávkách zase bude ve ztrátě. 

Plán výroby je určen na rok dopředu, coţ je v dnešní době nevýhodou. Účetní rok 

začíná v říjnu a končí v září. Plán výroby musí být uzavřen v červenci, coţ je velkým 

negativem, kdyţ účetní rok končí v září.  

 

4.10. Porovnání skutečnosti s metodou JIT 

 

Cílem JUST-IN-TIME jsou nulové zásoby a stoprocentní kvalita. V divizi DO, 

konkrétně při výrobě paticových lamp, nejsou tvořeny velké zásoby, které by na sebe 

vázaly finanční prostředky, a které by způsobovaly náklady na skladování apod. Zásoby 

jsou minimální. 

Co se týče stoprocentní kvality, tak tu je divize DO schopna zaručit tehdy, kdyţ dodavatelé 

dodají kvalitní, nezávadný materiál. Od toho se dále odvíjí kvalita vyrobených paticových 

lamp. Vše podléhá přísné vstupní i výstupní kontrole, aby se případné neshodné výrobky 

nedostaly aţ k zákazníkovi. 

Hlavní charakteristika metody JIT je: 

1. přísná kontrola kvality, 

2. pravidelné a spolehlivé dodávky, 

3. blízkost výroby dodavatele a odběratele, 

4. společná spolupráce s vyuţitím metod hodnotové analýzy, 

5. úzké vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. 

ad1. Přísná kontrola kvality – na nový materiál se dává 100%.-ní kontrola, i ze strany 

dodavatele. U ostatních materiálů je kontrola kvality závislá na domluvě s výrobou. Ne 

všechny materiály se kontrolují, jdou přímo do výroby. 

ad 2. Pravidelné a spolehlivé dodávky – jedním z nejhorších interních dodavatelů je 

Glasswerk, Berlín. Standardní doba dodání materiálu by měla být 4 – 5 týdnů, ale u tohoto 

dodavatele se stává, ţe objednaný materiál přichází s velkým zpoţděním. U jiných 

dodavatelů můţe trvat dodávka 6 – 8 týdnů, někdy i 13 týdnů. Pokud se dodrţí lead-time 
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(čas mezi zahájením a provedením procesu), tak se předpokládá včasnost dodávky.  

U interních dodávek se ţádné potvrzení dodávky nepodává. Vše je naplánováno v jiţ výše 

zmiňovaném programu SAP.  

U externích dodavatelů funguje jiný proces. Komunikace probíhá přes nákup – od 

plánování vzejde poţadavek na objednání potřebného materiálu. Od externích dodavatelů 

musí být potvrzeno, zda jsou schopni daný materiál dodat a za jak dlouho. Velkým 

problémem je, ţe nepotvrdí přijetí dané objednávky a stává se, ţe je materiál dodán i se 

čtrnáctidenním zpoţděním.  

Jako jediný moţný nástroj, jak zajistit pravidelnost a spolehlivost dodávek u externích 

dodavatelů, který vyuţívá divize DO, je, ţe pravidelně dodavatele kontaktují a kontrolují 

objednávky. 

ad 3. Blízkost výroby dodavatele a odběratele – celá hala (DO) je přestěhovaná 

z Německa, konkrétně z Berlína, do Bruntálu. Celý projekt začal v roce 2006. Hala se 

dostavěla v roce 2008. Berlín je zákazníkem a zároveň i dodavatelem. Do Berlína se 

odváţí skleněné baňky vyrobené v OSRAMU v Bruntále a z Berlína se přiváţí potřebný 

vstupní materiál.  

ad 4. Společná spolupráce s vyuţitím metod hodnotové analýzy – sniţování nákladů je 

nejdiskutovanější téma. OSRAM vyuţívá proces „make or buy“, kdy srovnává stávající 

materiál, který se nakupuje od interních dodavatelů a materiál, který by se mohl nakupovat 

od potencionálních externích dodavatelů. Nesrovnává se pouze cena, ale i rizika, které by 

mohla přinést změna dodavatele. V současné době je na trhu velkým a silným 

konkurentem Čína. Ta je schopna vyrábět a dodávat veškeré výrobky všeho druhu za 

nízkou cenu, ale problémem je kvalita. I společnost OSRAM obchoduje s Čínou. Nakupuje 

od ní materiál, ale ne takové mnoţství, aby tím pokryla 100% výroby. Většinou nakoupí 

takové mnoţství materiálu, aby bylo pokryto asi 50% výroby, a zbývajících 50% materiálu 

je nakoupeno od jiných dodavatelů. U čínských dodavatelů je obava z velké zmetkovitosti, 

která by tak mohla zkomplikovat výrobu a vznikly by další neočekávané náklady, coţ se 

jiţ v minulosti několikrát stalo.  

Cílem metody JIT je: 

1. omezit aktivity, které nezvyšují hodnotu výrobků a sluţeb, 

2. zvyšovat efektivnost a produktivitu, 
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3. sniţovat celkové náklady. 

Nevýhodou metody JIT je, ţe systém je závislý na tom, zda je dodavatel schopný 

poskytovat materiál v souladu s výrobním plánem společnosti. Časté a malé objednávky 

vyvolávají náklady navíc – objednací náklady. 

 

4.11. Porovnání skutečnosti se systémem KANBAN 

 

Tento systém byl zaveden jiţ v OSRAMU v Bruntále na elektrodovém středisku. 

KANBAN není metodika, proto neobsahuje nástroje na správu komunikace 

s klientem, řízení týmu a ani způsob přípravy zadání pro úlohy. Tyto nástroje je důleţité 

doplnit podle zvyklostí týmů. 

V systému KANBAN se neprosadí komunikace se zákazníkem a jeho začlenění do 

týmu. Je to obrovská nevýhoda tohoto systému, protoţe kooperace se zákazníkem patří 

k jedněm z nejdůleţitějších prvků. 

Důvody pro zavedení KANBANU jsou následující: 

1. zavedením dochází ke sniţování velikosti výrobních dávek, čímţ se můţe 

pruţněji reagovat na potřeby zákazníka. Menší výrobní dávka znamená méně 

dílců ve výrobě. Tím se zmenšují poţadavky na prostor, sklad a sniţují se ztráty 

při nekvalitní výrobě, 

2. menší poţadavky na prostor a menší ztráty z nekvality znamenají sniţování 

nákladů, 

3. zpřehlednění toku ve výrobě – všechny informace se nacházejí na KANBAN 

tabuli, 

4. přechod od tlačeného k tahanému materiálovému toku. 

ad 1. Paticové lampy jsou zhotovovány přímo na zakázku, nevyrábí se na sklad. V divizi 

DO není problém s velikostí skladových prostor. Tyto prostory nejsou tak veliké, aby díky 

nim vznikaly náklady navíc. Materiál se nachází v regálech a konečné výrobky se 

uskladňují na palety.  
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ad 2. Díky menším poţadavkům na prostor by byl materiál dobře rozdělen a jeho 

uspořádání by bylo přehlednější. Nedocházelo by k záměně materiálu. 

ad 3. Informace, které by se nacházely na kanban tabuli, by byly dobře viditelné. Vše by 

bylo přehledné a bylo by tak moţné vidět přesný materiálový tok. 

ad 4. Firmy, které chtějí být úspěšné a prosperující, přecházejí ze starých systémů 

zaloţených na principech PUSH na systémy s principy PULL. Mezi tyto firmy patří  

i společnost OSRAM Česká republika, s. r. o. Zavádění nových systémů řízení výroby bylo 

ve společnosti sloţité. Byla to relativně mladá firma s novými lidmi a výroba byla 

postupně stěhována z jiných závodů OSRAM. To mělo za následky ztrátu pracovních míst 

v bývalých výrobních závodech a díky tomu vznikala i velká neochota k předávání 

dlouholetých zkušeností. Lze tedy usoudit, ţe zavádění moderních metod do bruntálského 

OSRAMU nebyly jednoduchou záleţitostí. 

V OSRAMU v Bruntále by mohl být KANBAN zaveden spíše na takových úsecích 

jako je balící materiál, expediční známky, bylo by to moţné i u keramických výrobků, ale 

v divizi DO by se tento systém pravděpodobně aplikovat nedal.  

Systém KANBAN by mohl být spíše zaveden v Německých závodech, kde se 

vyrábí a odkud se dováţí do bruntálského OSRAMU potřebný materiál. Tam by se daly 

lépe aplikovat pravidla tohoto systému za pomoci informačního a hmotného toku. 

 

4.12. Porovnání metody JIT a systému KANBAN ve výrobě DO 

 

Na základě výše zmíněných informací se pokusím pomocí tabulky a vhodně 

zvolených bodů vybrat metodu, která by byla při současném stavu výroby v divizi DO 

přijatelná a pomohla tak zlepšit materiálový tok. 

 

 

 

 



48 

 

Tab.1 Srovnání metody JIT a systému KANBAN ve výrobě DO 

 JIT KANBAN 

Zásoby minimální ţádné 

Velikost dávky dle plánu dle potřeby 

Komunikace se zákazníky maximální téměř ţádná 

Jakost 100% 100% 

Poţadavky na materiál materiálové plánování KANBAN karty 

Poţadavky na skladování minimální minimální 

Přehlednost mater. toku nedokonalá dokonalá 

 

Na základě výše popsané situace v divizi DO jsem vybrala, které dílčí body  

u srovnávaných metod by byly ve stávajícím systému lepší. 

Pozitiva metody JIT 

- zásoby – tato metoda doporučuje vznik minimálních pojistných zásob. Vzhledem 

k problémům, které vznikají nepravidelností dodávek materiálů, je dobré, kdyţ má 

divize aspoň minimální zásoby materiálů, 

- velikost dávky – jelikoţ se ve firmě výroba plánuje na několik týdnů dopředu, tak 

se velikost dávky řídí podle plánů, 

- komunikace se zákazníky – ta je velmi důleţitá a nezbytná, 

- jakost – na kvalitě materiálů závisí výroba, 

- poţadavky na materiál – výroba se řídí materiálovým plánováním,   

- poţadavky na skladování – při minimálních prostorech na skladování vznikají 

minimální náklady. 

Pozitiva systému KANBAN 

- přehlednost materiálového toku – existuje KANBAN tabule, kde jde vidět přesnost 

materiálového toku. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Na základě zjištěných skutečností, jeţ se vyskytly během psaní mé diplomové 

práce, jsem objevila několik nedostatků, které by se mohly odstranit, aby se zvýšila 

efektivnost materiálového toku, nevznikaly zbytečné náklady navíc a dosáhlo se 

organizačních přínosů.  

Dodavatelé 

Jedním z největších problémů je nedodrţení termínů dodávek zboţí ze strany 

dodavatelů. Díky tomuto faktu vznikají veliké prodlevy ve výrobě a také náklady, se 

kterými se nepočítalo. OSRAM Bruntál vyrábí paticové lampy na zakázku, musí se snaţit 

dodat objednané zboţí, co nejdříve. To znamená, ţe při opoţděném dodání materiálu musí 

zaměstnanci chodit do práce i o víkendech, aby splnily objednávku. Společnost jim musí 

vyplatit příplatek za práci přes čas. V tomto případě bych navrhovala za zpoţděné dodání 

materiálu finanční sankce pro dodavatele. Dalším řešením by mohlo být, ţe by společnost 

OSRAM Bruntál vyčíslila ztráty, které jí vznikly nedbalostí ze strany dodavatele,  

a poţadovala by jejich finanční úhradu. 

Plán výroby 

Mezi další problémové oblasti patří i plán výroby, který je tvořen na rok dopředu. 

Mým doporučením je, ţe by se měl plán výroby tvořit pro kvartál. Díky této změně by se 

mohl přesněji plánovat materiál a také by se dalo pruţněji reagovat na změny, které by 

mohly nastat. Divize Display/Optics je tak specifická výroba, ţe se mění téměř ze dne na 

den. I díky této skutečnosti by bylo lepší uvaţovat o změně plánu výroby. 

Expedice dodávek 

Dalším návrhem je sjednotit dvě menší týdenní expedice a dodávky do jedné velké. 

Tímto krokem by plánování v Bruntále mohlo probíhat na týdenní úrovni. Úspora by 

vznikla v nákladech na dopravu, kdy se v dnešní době ceny pohonných hmot stále zvyšují. 

Na dopravu by se dalo vyuţít jedno velké auto, které by jezdilo pouze jednou týdně.  
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V dnešní době musí kaţdá výrobní společnost bojovat o své místo na trhu. 

Ekonomická situace nepřeje podnikům, které nejsou schopny své výrobky prodat za 

příznivé ceny a v poţadované kvalitě. Všechny firmy se snaţí stlačovat nejen výrobní 

náklady na minimum, ale také chtějí zároveň dosahovat maximálního uţitku. Otázkou je, 

zda se to vţdy podaří? Aby byly výrobní náklady co nejniţší, tak většina podniků 

obchoduje s východními státy, kde jsou schopni zakoupit potřebný materiál za minimální 

moţné ceny. Většinou ale výše ceny vypovídá o jakosti nakoupeného materiálu. S tímto 

problémem se potýká i společnost OSRAM. Jejími dodavateli jsou částečně také firmy 

z východu a díky této skutečnosti musel podnik zpřísnit kontrolu kvality, aby nevyráběl 

zmetky a nezpůsoboval tak podniku ztráty. S tím souvisí hledání dalších a dalších 

potenciálních dodavatelů, kteří by byli schopni dodávat potřebný materiál včas, za 

příznivou cenu a v maximální kvalitě.  
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6. ZÁVĚR 

 

Logistika a celý její proces funguje správně tehdy, kdyţ jsou všechny podstatné 

prvky dobře naplánované a zrealizované. Všechny firmy a společnosti se musí více či 

méně zabývat logistikou. 

Společnost OSRAM Česká republika, s. r. o. se sídlem v Bruntále je dceřinou 

společností OSRAM GmbH se sídlem v Mnichově. Jedná se o velmi silnou a prosperující 

skupinu podniků s dlouholetou historií a tradicí. To, ţe společnost OSRAM dokázala 

překonat jiţ stoletou historii, svědčí o její dobré práci v oblasti zavádění nových metod  

a nástrojů řízení moderního a prosperujícího podniku. 

Má diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci materiálového toku při výrobě 

v divizi Display/Optics. Uvedené téma je pro kaţdou firmu, která chce být jedničkou na 

trhu a chce být konkurenceschopná, stále aktuální. 

Hned v úvodní části mé diplomové práce jsem popsala, co vlastně logistika je, jaká 

je její definice, jaké jsou její cíle, a které faktory logistiku ovlivňují. Dále jsou popsány 

zásoby, jejich klasifikace, a jak zásoby řídit. Další dvě části jsou zaměřené na metody 

PUSH a metody PULL. Do metod PUSH jsem zařadila MRP I. a MRP II. V metodách 

PULL je zařazena metoda JIT a systém KANBAN. Na metody PULL jsem se zaměřila 

v praktické části. Samostatným oddílem je metoda OPT, která nepatří do metody PUSH  

a ani PULL. Po metodách dále popisuji řízení nákupu, controlling výroby a nákupu, systém 

ukazatelů v řízení výroby a nákupu. Další částí je charakteristika řízení dodavatelského 

řetězce, jeho výhody oproti logistice a nástroje dodavatelského řetězce. Poté dále popisuji 

skladování, elektronickou výměnu dat, vnitropodnikovou a mimopodnikovou dopravu, 

informační tok, informační systémy a nakonec náklady, které jsem rozdělila na fixní, 

variabilní, celkové a logistické. 

V další části mé práce charakterizuji společnost OSRAM, zmiňuji se o její historii, 

popisuji, co je předmětem podnikání, popisuji divizi DO. V neposlední řadě popisuji cíle 

společnosti, zaměstnance společnosti a organizační strukturu. 

Předposlední část je část praktická, kde na základě jednoho zvoleného výrobku 

popisuji jeho výrobu. V mém případě jsem si zvolila výrobu paticových lamp. Dále 

popisuji skutečnosti, které se týkají dodavatelů, zákazníků, planovacího a logistického 
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systému, druhů zásob materiálů, skladování, dopravy a nákladů. jsem se zaměřila na 

metodu JIT a systém KANBAN. Pomocí tohoto systému a metody jsem se snaţila 

porovnat současný stav materiálového toku v divizi DO. Na základě rozhovorů se 

zaměstnanci společnosti OSRAM Bruntál, kdy mi byly poskytnuty potřebné informace,  

a následném vyhodnocení, jsem dospěla k závěru, ţe by se divize DO měla zaměřit na 

metodu JIT. Ovšem její realizace můţe trvat i několik let. 

V poslední části mé práce jsem se snaţila předloţit návrhy a doporučení, které by 

mohly společnosti poradit, jak zlepšit materiálový tok. Abych byla schopna dospět 

k takovým závěrům, potřebovala jsem k tomu informace, které mi byly poskytnuty 

zaměstnanci firmy OSRAM Bruntál.  

Cílem mé práce bylo zaměřit se na výrobu v divizi DO a pomocí vhodně zvolené 

metody nebo systému dosáhnout lepšího materiálového toku. Na základě všech výše 

uvedených informací jsem zvolila metodu JIT za vhodnou.  

Díky společnosti OSRAM Česká republika, s. r. o. jsem měla moţnost zjistit, jak 

probíhá materiálový tok v praxi. Zjistila jsem, v čem konkrétně organizace podniká, jaké 

jsou její cíle. Setkala jsem se s lidmi, kteří jsou pro společnost velmi důleţití 

a nepostradatelní. 
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SEZNAM ZKRATEK 

DO – DISPLAY/OPTICS 

THP – technicko hospodářský pracovník 

MTZ – materiálně technické zásobování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Zjednodušená organizační struktura společnosti OSRAM k 01. 10. 2012 

Příloha č. 2 Příklady pouţití paticových lamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


